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Protokół nr 30 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów  

w dniu 09.02.2017 r. 
 

Posiedzenie prowadził Pan Michał Czarski Przewodniczący Komisji Budżetu, 

Skarbu i Finansów. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji i zaproszeni 

goście zgodnie z załączonymi listami obecności. 
 

PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku . 

2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego. 

3. Sprawy różne. 
 

Ad. 1  

Przewodniczący – przedstawił proponowany porządek posiedzenia.  
 

Komisja jednogłośnie (za - 8) przyjęła porządek posiedzenia. 
 

Ad. 2  

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030 (druk 

V/544) oraz uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa 

Śląskiego na 2017 rok (druk V/545). 

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – zmiany w WPF  

i w konsekwencji w uchwale budżetowej wynikają przede wszystkim z konieczności 

wprowadzenia do budżetu i do WPF środków, które weszły w wynik, a które 

obligatoryjnie muszą być przywrócone na te same zadania np. fundusz kolejowy, 

środki tzw. alkoholowe, środki z dawnego FOGR, środki unijne. Niektórym 

przedsięwzięciom wydłużył się czas realizacji i wchodzą do WPF: Eures-T Beskidy 

oraz ocena merytoryczna wniosków o przyznanie dofinansowania z europejskiego 

funduszu (środki z budżetu państwa). Zmieniają się też limity wydatków, a źródłem 

zwiększenia są przychody z wolnych środków. Nie znamy jeszcze wyniku 

finansowego za rok ubiegły, ponieważ do jutra urzędy skarbowe maja termin 

na przysłanie sprawozdań. Natomiast środki te muszą być przywrócone, ponieważ 

zostały na koniec roku, a nie przepadają. Oprócz środków unijnych, mamy też takie 

przedsięwzięcia jak np. nadbudowa drugiego piętra z termomodernizacją 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej. Zadanie to nie 

zostało w pełni wykonane do końca roku i w tym roku przywracamy środki 

na kontynuacje zadania. Kolejne zmiany dotyczą dochodów bieżących i dochodów 

majątkowych oraz wydatkach. Przychody zwiększamy o 30 mln 654 tys. zł z wyniku. 

Prawie 21 mln zł zostało już wprowadzonych do budżetu, a więc można powiedzieć, 

że wynik za rok ubiegły to ok. 51 mln zł. Jeżeli chodzi o projekt uchwały w sprawie 

zmian budżetu i w budżecie, to robimy korektę dochodów, per saldo zmniejszamy 

dochody o 402 tys. zł. Związane jest to z zaliczkami, które zaplanowaliśmy, a 

wpłynęły już ubiegłym roku. Zwiększamy plan wydatków w Dziale Rolnictwo  

o 786 tys. zł z opłat za wyłączanie gruntów rolnych (dawny FOGR). W Dziale 600 

zwiększamy o kwotę 10,5 mln zł, z czego 3,5 mln zł na fundusz kolejowy, a reszta jest 



2 
 

na rozliczenia z Gliwicami, z realizacji DTŚ. Następnie mamy środki unijne. 

Zwiększamy o 2 mln 691 tys. zł środki na realizację przez ROPS programu 

przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. W Górnośląskim Parku 

Etnograficznym 1 mln 327 tys. zł przeznaczone jest na kontynuację zadania 

posadowienie i odtworzenie drewnianego kościoła z Bytomia Bobrka. W Śląskim 

Ogrodzie Zoologicznym wykonano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę, 

ale nikt nie przystąpił do przetargu i aby budowa pawilonu dla gibonów ruszyła jak 

najwcześniej przywracane jest 500 tys. zł z wyniku finansowego. Następnie są 

przeniesienia miedzy działami związane głownie ze środkami unijnymi i korekta 

wielkości deficytu. W uchwale budżetowej zwiększamy wydatki, a nie zwiększamy 

dochodów. Źródłem pokrycia wydatków są przychody.  

Radny Piotr Czarnynoga – wprowadzane jest 30 mln wolnych środków. Radni 

zwykle są bardzo zainteresowani podziałem wolnych środków, ale z przedstawionej 

informacji wynika, że są przywracane środki tzw. alkoholowe, środki unijne itp. 

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – tak, to środki, które muszą być 

przywrócone.  

Radny Piotr Czarnynoga – czyli nie ma możliwości manewru? 

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – na ten moment nie. 

Na marcowej sesji Sejmiku będzie rozliczenie roczne (22 termin składania sprawozdań 

rocznych). Będzie wtedy precyzyjnie wyliczona kwota. Teraz jest to, co musi być. Jak 

mówiła 21 mln zł z wyniku finansowego było już wprowadzone do budżetu. 

Natomiast to, co będzie wynikiem, nazwijmy to netto netto będzie do dyspozycji 

na sesji w marcu. Na sesji tej będziemy też przyjmować ostateczną kwotę 

poszczególnych części subwencji. Kolejny raz o ok. 2 mln 800 tys. zł zmniejszana jest 

subwencja. Trzeba będzie więc to zmniejszenie pokryć. Jest jeszcze wiele zadań np. 

w kulturze, na które są potrzebne środki, ale to jeszcze przed nami. Przywracamy 

środki na kościół i pawilon dla gibonów, aby nie czekać do marca.  

Radny Piotr Czarnynoga – trzy wydatki nie mają pokrycia od strony celowych 

wolnych środków. Zwrot 7 mln zł dla Gliwic, kwota 1,3 mln zł na posadowienie 

kościoła i środki na pawilon dla gibonów znajdują pokrycie w niezrealizowanych 

zadaniach, bo nie ma takich celowych dochodów.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – rzeczywiście w przypadku 

pawilonu dla gibonów jest to prawda. Jest dokumentacja i pozwolenie na budowę, był 

ogłoszony przetarg, do którego się nikt nie zgłosił i Zarząd uznał, że pawilon ten 

powinien powstać. Podobna jest sytuacja w przypadku kościoła. W przypadku Gliwic 

nie zostały zamknięte rozliczenia i możemy im zwrócić środki jedynie w formie 

pomocy finansowej. 

Radny Jan Kawulok – z czego wynika zwrot subwencji ogólnej w wysokości 13 mln 

zł za lata 2011-2012?  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – przez cały ubiegły rok groził 

nam zwrot subwencji ze względu na zmianę zasad liczenia pobytu uczniów w szkołach 

specjalnych. Kontrole w całej Polsce wykazały, że powinny być przeliczane dni 

pobytu. Jest protokół i określona kwota do zwrotu, ale nie ma decyzji. Na listopadowej  

sesji Sejmiku zabezpieczono pierwszą kwotę w wysokości 5 mln 306 tys. zł (za rok 

2011) spodziewając się decyzji i konieczności wpłaty. Decyzja nie przyszła natomiast 

jest decyzja na 7 mln 700 tys. zł (za rok 2012). Zabezpieczamy więc środki na obie 
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kwoty. Po kontroli 2013 rok był już przeliczany właściwie, ale zaczyna nam spadać 

część oświatowa subwencji.  

Radny Jan Kawulok – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizuje 

projekt pt. „Per aspera ad astra – staż w Portugali trampoliną do sukcesu”. Poprosił 

o informacje dotyczące tego projektu.  

Dariusz Wilczak Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Nauki – program jest 

realizowany Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach, a 

dotyczy kształcenia zawodowego słuchaczy i uczniów ośrodka. Projekt jest nowy 

i finansowany w całości z budżetu państwa. Projekt dotyczy staży za granicą po to, 

aby mogli kontynuować także tutaj praktykę na terenie ośrodka, jak i miejscach 

w których dzisiaj realizują praktyczną naukę zawodu. Dotyczy to przede wszystkim 

szpitali, ośrodki kosmetyczne.  

Radny Jan Kawulok – czy to szkoła średnia?  

Dariusz Wilczak Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Nauki – szkoła 

policealna z kierunkami: kosmetyczka, opieka nad osobami starszymi, fryzjerstwo, 

technik fizjoterapii, masażysta.  

Radny Andrzej Gościniak – jeżeli chodzi o podział wolnych środków w marcu, 

to miał wnioski do budżetu i nie wszystkie zostały uwzględnione. Jakie są szacunki 

wielkości wolnych środków? 

Radny Piotr Czarnynoga – z punktu widzenia opozycji, patrząc na niezrealizowane 

zadania, to będzie ok. 40 mln zł, z tym że 15 mln zł jest rozdysponowane dzisiaj.  

Radny Andrzej Gościniak – chodzi mu o to, co pozostanie jeszcze do wydatkowania.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – będą to środki na dobrym 

średnim poziomie.  

Przewodniczący – można to jednak zderzyć ze skalą zadłużenia szacowaną na koniec 

roku na 900 mln zł.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – nie wszystkie kredyty zostały 

zaciągnięte w całości i zadłużenie nie będzie tak wysokie.  

Radny Piotr Czarnynoga – wydatkujemy wolne środki więc skąd się bierze 

zwiększenie deficytu z kwoty 163 mln  zł do 194 mln zł?  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – jeżeli odejmiemy, to mamy 

różnicę w wysokości 30 mln zł, czyli tyle ile mamy przychodów. Zwiększamy wydatki 

i stąd wzrasta deficyt, a źródłem pokrycia wydatków są przychody.  

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Śląskiego na lata 2017-2030 (druk V/544). 

 

Komisja w głosowaniu: za – 6, przeciw – 0, wstrzymał się – 3 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030 (druk V/544). 
 

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego 

na 2017 rok (druk V/545). 
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Komisja w głosowaniu: za – 6, przeciw – 0, wstrzymał się – 3 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie 

Województwa Śląskiego na 2017 rok (druk V/545). 

 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmiany 

uchwały Nr III/51/2/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 maja 2010 roku 

w sprawie Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Województwa 

Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (druk V/543). 

Andrzej Figas Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki 

Nieruchomościami – zmiana wynika z przygotowywania kolejnych sprzedaży lokali 

mieszkalnych. Radni otrzymali materiał w wersji kolorowej, wskazującej jak będą 

wyglądały zasady, po przyjęciu proponowanych zmian. Kolorem czerwonym 

znaczone są proponowane zmiany. Można powiedzieć, że jest siedem głównych 

punktów zmian. Główne zmiany dotyczą §10 i §11 w zakresie lokali mieszkalnych. 

Proponujemy, aby wolne lokale mieszkalne, które nie znajdą nabywców mogły być 

wynajmowane. Tak wynajęte lokale mieszkalne nie mogą być przeznaczone od razu 

do zbycia z bonifikatą. Dopiero po 10 latach najmu będzie taka możliwość.  

W §11 chcemy ograniczyć możliwość, aby najemca, który nabył już lokal mieszkalny 

otrzymał bonifikatę. Pierwszeństwo mu oczywiście przysługuje i wynika z ustawy, ale 

chcemy uniknąć sytuacji kiedy ma lokal mieszkalny i kilka najmów, a następnie 

występuje wszędzie o bonifikatę. Chcemy uniknąć sytuacji, że ktoś na mieniu 

samorządowym się wzbogaci. Mamy taką sytuację, że najemcy wykupili mieszkania 

z bonifikatą, a następnie w przetargu wygrali najem i mogą występować o bonifikatę. 

Celem ustawy o gospodarce nieruchomościami było, aby w pierwszej kolejności 

zabezpieczyć potrzeby mieszkaniowe. Na posiedzeniu Komisji Rozwoju 

i Zagospodarowania Przestrzennego była uwaga dotycząca §16 i propozycji dopisania 

ust. 1a. Zdaniem Komisji Wydział powinien jeszcze raz poddać analizie ten paragraf 

ponieważ proponowana zmiana (dopisanie ust. 1a) nie jest zgodna z §16 ust. 1.  

W §16 ust. 1a mowa o „zgodzie”, a w §16 ust. 1 nie ma nic o „zgodzie”. Zapis ten 

powinien występować w obu ustępach.  

Przewodniczący – jaśniej byłoby wskazanie ewentualnej autopoprawki.  

Andrzej Figas Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki 

Nieruchomościami – jeżeli taka będzie, ponieważ albo wycofamy ten punkt, albo 

wprowadzimy autopoprawkę w której zmienimy ust 1 i wprowadzimy ust. 1a. Treść 

ust 1 byłaby następująca: „Wyraża się zgodę na zawieranie umów najmu i dzierżawy 

nieruchomości lub ich części w tym lokali użytkowych: 

1) na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata; 

2) na czas nieoznaczony; 

3) na czas oznaczony do lat 3 w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas 

oznaczony do 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta 

sama nieruchomość.” 

Natomiast ust. 1a byłby w proponowanej wersji. Jest to jednak jeszcze wersja robocza 

nie skonsultowana z radami prawnymi i nie zatwierdzona przez Zarząd Województwa. 

Jeżeli zostanie sprawa skonsultowana z radcami prawnymi i będzie decyzja Zarządu 

Województwa, to Radni otrzymają tą autopoprawkę w trakcie sesji Sejmiku.  
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Przewodniczący – Komisja będzie opiniować projekt uchwały w przedstawionej 

wersji, a to czy będzie zmiana to inna sprawa.  

Radny Jan Kawulok – już w poprzedniej wersji pojawiło się pytanie dotyczące 

umów najmu i dzierżawy. Czy w każdej kwestii musi wypowiadać się Sejmik? 

W powiecie jest identyczny dokument i tam jest to ograniczone. U nas jest pewien 

absurd prawny, że podejmujemy uchwałę o wynajmie kotłowni wielkości 2 m
 
na 2 m, 

a jednocześnie nie podejmujemy uchwały o przekształceniu całego szpitala. 

W powiatach często zostało to rozgraniczone i zależy od powierzchni lub wartości. 

Pewne kwestie może podejmować tam dyrektor, pewne zarząd, a pewne rada powiatu. 

Taki podział upraszcza funkcjonowanie wszystkich struktur. W chwili obecnej, to czy 

wynajmujemy cały szpital, czy ścianę pod obrazek, to procedura jest taka sama. To się 

chyba w proponowanym projekcie nie zmienia.  

Andrzej Figas Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki 

Nieruchomościami – rzeczywiście tutaj nie ma zmiany. Odnośnie procedur 

dotyczących jednostek służby zdrowia w tym dokumencie nie wprowadzamy żadnych 

zmian. Jest to materia poddana szczególnej trosce. Na ostatnim posiedzeniu Komisji 

Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego była dyskusja dotycząca Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Repty” Górnośląskiego Centrum 

Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach i radni żądali 

dodatkowych informacji. Dyrektor udzielał wyjaśnień i były one przydatne 

w podejmowaniu decyzji.  

Przewodniczący – czy ustawa dopuszcza przekazanie dysponowania majątkiem np. 

Panu Dyrektorowi?  

Andrzej Figas Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki 

Nieruchomościami – tak, Sejmik ma prawo scedować pewne uprawnienia na Zarząd 

Województwa. Dlatego tworzone jest prawo miejscowe w formie takich zasad.   

Radny Jan Kawulok – jest zmiana dotycząca braku bonifikaty w przypadku gdy 

najemca ma już mieszkanie. Czy dotychczas miał prawo do bonifikaty? Jak 

weryfikować sprawę posiadania mieszkania od innych podmiotów np. skarb państwa, 

gmina? Dodatkowe pytanie dotyczy posiadania przez współmałżonka mieszkania? 

Czasem pewne rozwiązania wydają się społecznie właściwe, ale w rzeczywistości 

mogą prowadzić do jakiegoś omijania prawa. Przykładowo ktoś napisze, że żona 

kupiła.   

Mariola Kowalska Kierownik Referat administrowania i obrotu 

nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki 

Nieruchomościami – do tej pory zbieraliśmy takie oświadczenia i nie było z tym 

problemów. Badaliśmy kto jest najemcą z umowy, a kto współnajemcą z mocy 

ustawy. Kodeks cywilny stanowi, ze jeśli najem powstał w trakcie małżeństwa, 

to współmałżonek jest współnajemcą i musi złożyć oświadczenie. Problem się pojawił 

w momencie kiedy zaczęli odmawiać składana takich oświadczeń. Mamy pewne 

możliwości sprawdzenia oświadczeń. Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że 

współmałżonek ma prawo mieszkania u małżonka. Oświadczenie będzie tak 

skonstruowane, że będziemy takie sytuacje przewidywać. Teraz pojawiły się odmowy 

składania takich oświadczeń, co daje podstawy do podejrzeń, że posiadają już lokale 

mieszkalne. W tym przypadku jeśli jest to lokal na terenie tej samej gminy, to mamy 

podstawę do wypowiedzenia najmu. Przejmujemy lokale mieszkalne od podmiotów 
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i jeśli ktoś ma mieszkanie, to nie zgadzamy się na wynajem. Natomiast są przypadki, 

że taki stan zastaliśmy. Przykładowo pracownik szpitala miał dwa lokale, a 

do trzeciego wystartował w przetargu.  

Przewodniczący – jeżeli nie złożą oświadczenia to tracą ulgi.  

Mariola Kowalska Kierownik Referat administrowania i obrotu 

nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki 

Nieruchomościami – tak. Jedna z osób miała mieszkanie, wystartowała do przetargu 

i udało jej się zawrzeć umowę najmu. Nie da się w obu mieszkaniach mieszkać 

jednocześnie i jeden lokal nie służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. 

Powinniśmy więc żądać zwrotu bonifikaty, lepiej więc jej nie udzielać. Jeżeli teren jest 

atrakcyjny, to lokal może służyć do celów komercyjnych.  

Radny Jan Kawulok – jest to decyzja samorządu. Powiat Cieszyński podjął inną 

decyzję i zasady były szybkie, proste i bezwarunkowe. W ciągu 1,5 roku problem 

mieszkań zniknął i nie ma wydziału zajmującego się gospodarką mieszkaniową. Tego 

typu zapisy wydłużają procedurę, są bardziej sprawiedliwe z punktu widzenia 

społecznego, ale niekoniecznie tańsze.  

Andrzej Figas Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki 

Nieruchomościami – nie zmieniamy zasad dotyczących bonifikat, ponieważ 

mieszkańcy wiedzą, że takie zasady funkcjonują. Zmiana tych zasad byłaby chyba 

nieakceptowalna przez samych mieszkańców. Chcemy bardziej zabezpieczyć budżet 

Województwa i środki publiczne.  

Radna Małgorzata Zarychta – Surówka – rzeczywiście projekt był omawiany 

na Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, jest niespójność 

w §16 proponowanego punktu 1a z punktem 1. Rozumie cele i zamiar jaki przyświeca 

projektowi, aby bonifikaty przysługiwały osobom nie mającym zaspokojonych potrzeb 

mieszkaniowych. W załączniku 1 na stronie 12 są wymienione warunki udzielania 

bonifikat i wysokości stawek procentowych, w proponowanym zapisie jest wskazane, 

że najemca ma złożyć oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu 

mieszkalnego bądź nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele 

mieszkaniowe. Zwróciła uwagę, że nie posiadanie tytułu prawnego wcale nie oznacza 

nie posiadania tytułu prawa własności. Chodzi chyba o nieposiadanie tytułu prawa 

własności? Posiadanie tytułu prawego może oznaczać też najem, dzierżawę.  

Radny Mirosław Mazur – ktoś może wynajmować mieszkanie w spółdzielni.  

Andrzej Figas Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki 

Nieruchomościami – chodzi o wszelkie tytuły prawne.  

Radny Jan Kawulok – czyli jeśli ktoś wynajmuje w spółdzielni, to nie ma prawa 

do bonifikaty?  

Radny Mirosław Mazur – ma zaspokojoną potrzebę mieszkaniową.  

Andrzej Figas Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki 

Nieruchomościami – jeżeli ma lokal w zasobie publicznym, to czemu wynajmuje 

lokal w zasobie prywatnym. Może rozwiązać umowę najmu w zasobie publicznym. 

Jeżeli ktoś ma tytuł prawny, to w ogóle nie powinniśmy sprzedawać lokalu.  

Mariola Kowalska Kierownik Referat administrowania i obrotu 

nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki 

Nieruchomościami – jest to podstawa do wypowiedzenia umowy.  
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Radny Jan Kawulok – a co w przypadku kiedy ktoś studiuje i ma wynajęte 

mieszkanie, a zameldowanie ma w mieszkaniu rodziców?  

Radny Janusz Pasternak – meldunek nie jest tytułem do lokalu.  

Radny Jan Kawulok – a co jeśli rodzice są najemcom lokalu?  

Radny Mirosław Mazur – należy się temu zapisowi przyjrzeć pod kontem różnych 

tytułów i konsekwencji jakie to rodzi.  

Andrzej Figas Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki 

Nieruchomościami – oczywiście Pan Radny ma racje. Znamy nasz zasób 

mieszkaniowy i nim gospodarujemy. Wiemy więc z jaką materią mamy do czynienia. 

Możemy nie przewidzieć wszystkich możliwości i uwarunkowań. Generalną intencją 

jest zabezpieczenie majątku Województwa i dochodów z tego tytułu. Naszym zdaniem 

taki zapis jest próbą zabezpieczenia tej sprawy. Zanim sprzedamy lokal mieszkalny 

jest cała procedura i zanim Zarząd Województwa podejmie decyzję, to ma pełną 

wiedzę. Na pewno wszystkiego nie przewidzimy.  

Radny Mirosław Mazur – patrząc z punktu widzenia odbiorców uchwały lepiej 

byłoby wiedzieć od początku jakie są reguły gry. Czyli im bardziej będą precyzyjne 

tym lepiej. Warto jednak ten zapis przemyśleć.  

Andrzej Figas Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki 

Nieruchomościami – tym zapisem nikogo z lokalu nie wyrzucimy. Ewentualnie nie 

pozwolimy kupić lokalu mieszkalnego z bonifikatą. W tym aspekcie przepisy są jasne. 

Chcemy, aby był przekaz, że dbamy o interes publiczny oraz aby osoby, które nie 

mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, je zaspokoiły.  

Radny Mirosław Mazur – czy są tam zastrzeżenia odnośnie sprzedaży mieszkań np. 

karencja?  

Andrzej Figas Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki 

Nieruchomościami – ustawodawca generalnie wskazuje na pięcioletni okres karencji, 

ale są pewne wyjątki.   

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr III/51/2/2010 Sejmiku Województwa 

Śląskiego z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie Zasad nabywania, zbywania 

i obciążania nieruchomości Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania 

i wynajmowania (druk V/543). 

 

Komisja w głosowaniu: za – 8, przeciw – 0, wstrzymał się – 2 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały 

Nr III/51/2/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 maja 2010 roku 

w sprawie Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Województwa 

Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (druk V/543). 
 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmiany 

uchwały Nr V/30/8/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 listopada 2016 

roku w sprawie zwrotów kosztów podróży służbowych Radnych Sejmiku 

Województwa Śląskiego (druk V/502). Zaproponował, aby Komisja pozytywnie 

zaopiniowała ww. projekt uchwały Sejmiku. 
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Komisja w głosowaniu: za – 10, przeciw – 0, wstrzymał się – 0 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały 

Nr V/30/8/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 listopada 2016 roku 

w sprawie zwrotów kosztów podróży służbowych Radnych Sejmiku 

Województwa Śląskiego (druk V/502). 

 

Przewodniczący – w porządku sesji Sejmiku jest sprawa sprawozdania z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 

w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.  

Jest to informacja i nie podlega procedurze uchwałodawczej Sejmiku oraz 

opiniowaniu na posiedzeniach Komisji. Jeżeli jednak członkowie Komisji wyrażą 

wolę dyskusji na ten temat to ją przeprowadzimy (nie było zgłoszeń).  

Radny Jan Kawulok – jest jeszcze sprawa projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

woli utworzenia stowarzyszenia pod nazwą: Stowarzyszenie Biznes – Nauka – 

Samorząd „Pro Silesia” (druk V/542). Projekt ten nie jest zadekretowany na naszą 

Komisję, ale ma wymiar finansowy.  

Przewodniczący – rzeczywiście tak jest, ale nie wprowadza zmian merytorycznych 

ponieważ zmienia jedną instytucję na drugą.  

Radny Jan Kawulok – będą zapewne pytania na Sesji dotyczące spraw finansowych 

oraz sprawy likwidacji Biura w Brukseli.  

Przewodniczący – wysokość środków do tej pory przeznaczonych na biuro będzie 

w tej samej wysokości przeznaczana na stowarzyszenie, w formie składki.  

Radny Jan Kawulok – musimy jednak pracownikom wypowiedzieć umowy 

i zlikwidować jednostkę budżetową.  

Radny Andrzej Gościniak – czy to jest właściwość Sejmiku, czy Zarządu?  

Radny Piotr Czarnynoga – nie chodzi o kompetencje, ale o to, aby radni mieli 

wiedzę.  

Radny Grzegorz Wolnik – poinformował, że wrócił z Brukseli i zgodnie z jego 

stanem wiedzy pracownicy Biura zostaną przeniesieni do Urzędu Marszałkowskiego, a 

kiedy zostanie powołana nowa jednostka, zostaną przekazani do niej.   

Radny Andrzej Gościniak – a co z nieruchomością?  

Radny Grzegorz Wolnik – zapisy umowy są dla nas niekorzystne, gdybyśmy 

próbowali zrezygnować z lokali. Cały Dom Polski Południowej tam jest więc nie 

byłoby to też celowe.  

Radny Jan Kawulok – z wypowiedzi dyrektora wynikało, że jest tam półroczne 

wypowiedzenie.  

Radny Grzegorz Wolnik – być może się coś zmieniło w tej kwestii.  

Przewodniczący – najważniejsze jest to, że nie rezygnujemy z naszej obecności 

w Brukseli.  

Radny Piotr Czarnynoga – przy procedurze absolutoryjnej będzie można stwierdzić 

ile wydatkowaliśmy środków na ten cel.  

Przewodniczący – wzrasta liczba podmiotów uczestniczących więc składka powinna 

nie wzrastać.  

Radny Piotr Czarnynoga – stworzenie Domu Polski Południowej niewiele wniosła 

od strony finansowej.  
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Radny Grzegorz Wolnik – rzeczywiście finansowo niewiele, ale merytorycznie 

wydaje się, że to był dobry ruch. Wczorajsze przekazanie prezydencji zgromadziło 

wielu marszałków województw. Odbywało się w ambasadzie, co też podnosi rangę 

wydarzenia. Stowarzyszenie ma być nadal w Domu Polski Południowej.  

 

Ad.3 

Przewodniczący – członkowie Komisji otrzymali pocztą elektroniczną protokoły 

z następujących posiedzeń: Protokół nr 25 z dnia 13.10.2016 r., Protokół nr 26 z dnia 

17.11.2016 r., Protokół nr 27 z dnia 01.12.2016 r., Protokół nr 28 z dnia 15.12.2016 r., 

Protokół nr 29 z dnia 16.01.2017 r. Jeżeli nie ma uwag i nie usłyszy sprzeciwu to uzna 

ww. protokoły za przyjęte (uwag i sprzeciwu nie było).  

Radny Andrzej Gościniak – poprosił o częstsze przyjmowanie protokołów 

np. po dwa.  

Przewodniczący – przyjmuje sugestie Pana Radnego.  

 

 

 

 

Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji. 

 

 

Protokół sporządził Przewodniczący Komisji 

Grzegorz Motyka Michał Czarski  

 


